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Rukousaiheet

  Suomalaispäivät Keniassa
Lokakuun 18-21 vietimme mukavia lähetti-
päiviä Brackenhurstissa, Nairobin lähellä. 
Mukana oli noin 20 aikuista ja puolen 
kymmentä lasta. Vierailevana puhujina oli-
vat Esa ja Soili Hyvönen Keravalta sekä 
Anna Eronen Fidasta. Kaikki oli hyvää ja 
ajankohtaista asiaa meille läheteille. Esan 
raamattutunnit olivat mielestäni parasta 
mitä koskaan Brackenin päivillä olemme 
saaneet kuulla. Aiheena oli Pyhä Henki ja 
rukous. Hyvin inspiroivaa ja rohkaisevaa! 
Muutakin mukaa ohjelmaa siellä oli, kuten 
vierailu läheisellä juustotehtaalla (kuva seur. 
sivulla) Sekä ikinuorekkaiden 60v. juhlat!

     
1. Edelleen rauhan säilymisen puolesta Etiopiassa. Levottomuudet ovat nyt ohitse, mutta rukousta tarvitaan, että neuvottelut saataisiin käyntiin ja sitä kautta ratkaisu asioihin.


2. Ensi viikolla olemme menossa per-he seminaaria pitämään Gurage-alueelle. Matkan puolesta ja itse seminaarin puolesta. 40 ihmistä tulee mukaan seminaariin.

3. Kannatusasia: Yhden evankelistan kannatus on 35 euroa kuussa. Edel-leen tarvimme lisää sitoutuneita kannattajia kolmeksi vuodeksi.


4. Boron alueen evankelistojen puolesta. Työ etenee erittäin hyvin! 


                   	
Kiitosaiheet

5. Iloitsemme, että voimme taas lä- hettää seitsemän uutta evankelis- taa työhön lokakuun lopussa. Yllä olevassa kuvassa vasemmalta: 4,5,6,7,8,10, ja 11. Loput sitten myöhemmin ensi vuonna.


Adillon Seminaari 
Syyskuussa 2016

Kesän jälkeen pidimme Zelalemin kans-
sa Adillossa neljännen, eli viimeisen se-
minaarin sillä paikkakunnalla.  Seuraa-
van kerran menemme sinne valmistujai-
siin. Opetimme saarnaamis-oppia, pas-
torin ja evankelistan vastuita seurakun-
nissa, sekä seurakuntien istuttamista… 
juuri noille alueille. Adillo ei ole Boron 
alueella, mutta on hyvin samankaltainen 
alue. Siellä väestöstä noin 95-96% on 
muslimeja, pari prosenttia kopti-ordo-
doxeja, ja evankeelisia kristittyjä on vain 
muutama sata. Aberra aloitti työn siellä 
noin 10 vuotta sitten. Nyt puskapappi-
koulutuksessa on ollut 25 innokasta op 
pilasta. Heillä on näky noiden alueiden 
evankelioimisesta. Tarkoitus on saada 
myös heille kannatusta kolmeksi vuo-

 deksi. Boron alueen jälkeen tämä alue 
on seuraava kohde, jonne haluaisimme 
saada 10: lle evankelistalle kannatuksen

Pastori Zelalem Kebede
Kesän aikana puskapappien opettaja, ja 
tulkkimme Zelalem on saanut uuden 
haasteen. Hänet on palkattu Jimman 
lähellä olevan kirkon pastoriksi. Olem-
me siitä hyvin iloisia ja uskomme, että 
hän on erittäin hyvä seurakunnan pai-
men ja opettajana erinomainen seura-
kuntansa keskellä. Autoimme häntä ai-
kanaan BA-koulutuksessa, ja siitä on 
nyt siis heti suuri hyöty kun hän pal-
velee uutta seurakuntaa .

Kuuskymppiset 
lähetit 
kakun 

kimpussa



Varmaan olette kuulleet levottomuuk-
sista täällä Debressä ja muuallakin Eti-
opiassa. Nyt ne alkavat olla jo ohitse. 
Mekin vaihdoimme vähäksi aikaa mai-
semaa, mutta pääsimme palaamaan 
kotiin viime viikon vaihteessa. Mutta 
elämä jatkuu taas ennallaan. Pihalla, 
vanhan kapokkipuun oksankolossa 
pesii Lovebird, voisiko sitä kutsua suo-
raan käännössanalla, Rakkauslintu? 
No joka tapauksessa se tuo mukavaa 
pirteyttä tänne värikkäällä ja äänek-
käällä olemuksellaan (vasemmalla). 
Oikealla kuvassa Adillon seminaarissa 
kahvinkeittopuuhissa seurakunnan 
pastorin vaimo. Hyvää oli taas kerran!

KUVAKOOSTE,  LOKAKUU 2016 
Vas: Adillon ryhmäkuva. Vas. alla: Joulutähti Adillossa.
Alla. Delelen hieno pirssi VW ambiowagen. Oik. alla: 
Matkalla Adilloon sadeajan jälkeen maisemat ovat kauniin 
vihreitä. Teff-sadosta on tulossa erinomainen (Injeraa).

Yllä vas: Fidalaisten vierailu paikallisella juustotehtaalla. Tässä iloista porukkaa.     Yllä oik: 23.10.2016, tuli 40 v. kihloihin menosta!


